
հակադրվելով ∙րողի մերձավոր շրջանում տարածված հակառակ 
մտայնության։ 

Թումանյանը չէր կարող չնկատել Մանուկ Աբեղյանի ընդ∙ծված 
տարբերությունն ու տաղանդը ժամանակի լրա∙րողական սիրողա‐ 
կան քննադատության ֆոնի վրա, երբ ընդունված էր դրական կամ 
մերժողական ∙նահատականներ տալ ∙րողների երկերին՝ առանց 
խորամուխ լինելու, առանց որևէ մեկնության պարզապես հայտարա‐ 
րել բանաստեղծ է կամ բանաստեղծ չէ, ∙եղարվեստական երկը լավ է 
կամ վատ է, §∙ոհար է¦ կամ §∙ոհար չէ¦, այո կամ ոչ։ Նույնիսկ Աբեղ‐ 
յանի դրվատական կարծիքը բանաստեղծը միանշանակ չընդունեց՝ 
համարելով այն չափազանցված, թեև ապա∙ան ցույց տվեց, որ իրա‐ 
վացին Աբեղյանն էր։ Նամակներից մեկում Թումանյանը ∙րում է. §Ես 
կընդունեմ ամեն տեսակ աննպաստ կարծիք, եթե նա փաստ լի‐ 
ներ...§Նոր‐Դարի¦ ∙ովեստն էլ ես խո չեմ ասում, թե հալած յուղ է¦ 3 ։ 

Մանուկ Աբեղյանը առանձնանում էր ժամանակի քննադատների 
մեջ մայրենի և համաշխարային ∙րականության պատմության, ∙րա‐ 
կան դպրոցների և ուղղությունների իր խոր իմացությամբ։ Թումանյա‐ 
նը, որ հաճախ է խոսել քննադատի դերի կամ կոչման մասին, երբեք 
չի ընդունել որևէ քննադատի, ով ճշմարիտ արվեստին հասու լինելու 
համար տքնաջան աշխատանքի փոխարեն կատե∙որիկ դատողու‐ 
թյուններ ու կտրուկ որակումներ է անում, լավ թե վատ, կարևոր չէ։ 
Հանձին Աբեղյանի՝ Թումանյանը նկատեց մի քննադատի, ով հեռու էր 
դատավճիռ կարդացող, այո կամ ոչ ասող քննադատության մակար‐ 
դակից, ով խոսում էր փաստարկներով և բացատրություններ տալիս, 
հետևաբար ի զորու էր կատարելու բանաստեղծի սրտի թար∙մանչի 
պաշտոնը։ Այդ իսկ պատճառով նույնիսկ այն հարցերում, երբ Թու‐ 
մանյանը համաձայն չէր իր առաջին քննադատներից մեկի, կոնկրետ 
դեպքում բանա∙ետ Մանուկ Աբեղյանի հետ, միևնույն է, չէր մոռանում 
շեշտել ∙րականության ասպարեզում նրա §քաջահմուտ¦ լինելը։ 

Այնուամենայնիվ, տարաձայնություններ արվեստի ու ∙րականու‐ 
թյան հարցերում ∙րողն ու նրա քննադատը ուենցել են, սակայն դա 
երբեք չի խան∙արել նրանց ջերմ բարեկամական հարաբերություննե‐ 
րին։ 

1895 թ., երբ Թումանյանի մեկենաս և նրա մասին առաջին մենա∙‐ 

3 Հովհանննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով 
(§այսուհետ՝ Թումանյան, ԵԼԺ¦), հտ. 9, Եր., 1997 թ., ՀՀ ԳԱԱ §Գիտություն¦ հրատ., 
էջ 55։ 
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 
բանասիրական ∙իտությունների դոկտոր 

ՄԱՆՈՒԿ ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԵՎ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

25‐ամյա հայա∙ետի ու քննադատի և 21‐ամյա երիտասարդ բա‐ 
նաստեղծի՝ Սանուկ Աբեղյանի և Հովհաննես Թումանյանի հանդիպու‐ 
մը 20‐րդ դարասկզբի ∙րական կյանքում տեղի է ունեցել դեռևս 1890 
թ., երբ Աբեղյանը իր նշանավոր ∙րախոսականով արձա∙անքեց պո‐ 
ետի անդրանիկ ժողովածուի հրատարակությանը։ Աբեղյանը առաջին 
լուրջ ∙րականա∙ետ և մասնա∙ետ քննադատն էր, որն ըստ արժան‐ 
վույն ∙նահատեց պոետի՝ Մոսկվայում հրատարակված §Բանաստեղ‐ 
ծություններ¦ ժողովածուն (1890)։ Երիտասարդ բանասեր‐քննադատն 
ու ∙րականության ապա∙ա պատմաբանը՝ §Վարսամ¦ կեղծանունով, 
իր §Հովհաննես Թումանյան, §Բանաստեղծություններ¦, Մոսկվա, 
1890, Մատենախոսություն¦ վերնա∙րով ∙րախոսականում դեռ սկս‐ 
նակ բանաստեղծի մեջ տեսավ նրա արժանիքներն ու պոեզիայի բնո‐ 
րոշ առանձնահատկությունները, ընդ∙ծեց ժողովրդի կյանքի հետ 
∙րողի սերտ կապվածությունը, ժողովրդական կյանքի կենդանի 
պատկերները 1 ։ 

Չենք անդրադառնա Թումանյանի պոեզիային տված աբեղյանա‐ 
կան ∙նահատականներին, քանի որ այդ մասին խոսվել է բազմիցս և 
հան∙ամանորեն, մասնավորապես Սար∙իս Հարությունյանի §Մանուկ 
Աբեղյան¦ նշանավոր աշխատության մեջ 2 ։ Նշենք միայն, որ առաջինը 
Մ. Աբեղյանը ∙իտական պատշաճ մակարդակով խոսեց բանաստեղ‐ 
ծի երկերում զ∙ացմունքների բնականության, ∙րավիչ, կանոնավոր, 
∙եղեցիկ լեզվի, բանաստեղծական պարզության ու բնաշխարհի վե‐ 
րակերտման վարպետության մասին։ Առաջինը նա §Լոռեցի Սաքոն¦ 
պոեմի հերոսի խելա∙արությունը հո∙եբանորեն համոզիչ համարեց՝ 

1 §Նոր դար¦, 1890 թիվ, 196,197։ 
2 Տե՛ս՝ Հարությունյան Սար∙իս, Մանուկ Աբեղյան, Կյանքն ու ∙ործը, Եր.,1970, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 287‐291։ 

300



առկա միջադեպերի բազմաթիվ կրկնություններ, ∙րում է. §Միակ դյու‐ 
ցազնական ∙իծը, որ միայն այս Մհերի վրա է պատմված, որից և նա 
իր մականունն է ստացել, մանուկ հասակում մի առյուծ սպանելն 
է...Մհերը տասնուհին∙ տարեկան հասակում հակառակ հոր կամքին 
∙նում է առյուծն սպանելու. §Առան իրար. Մհեր առյուծին սպանեց, 
քաշեց երկու կտոր արեց, մեկ դրեց ճամփու էն ղրաղ, մեկն էլ էն ղրաղ 
...Նա ձևում, կիսում է առյուծին¦։ 7 Թումանյանը համաձայն չէր այս 
կարծիքին և այն արտահայտել է 1916 թ. մայիսի 25‐ին Մ.Գորկու խմ‐ 
բա∙րած §Ñáîðíèê àðìÿíñêîé ëèòåðàòóðû¦ (Պետերբուր∙, 1916) ժողո‐ 
վածուում տեղ ∙տած թար∙մանությունների թերությունները վերացնե‐ 
լու նպատակով ∙րված §Երկու բառ հայոց էպոսից¦ հոդվածում, ուր 
արտահայտում է իր տարակարծությունը՝ Առյուծաձև Մհերը իբրև 
§առյուծ պատռող¦ թար∙մանելը. §Թեպետ,‐∙րում է Թումանյանը,‐ 
մեր էպոսին քաջահմուտ պ.Մ.Աբեղյանն էլ նույն մեկնությունն է տվել։ 

Առյուծաձև կնշանակի առյուծակերպ, առյուծանման։ Հաճախ էդ‐ 
պես են ծնվում դյուցազունները, ոնց որ էդպես է ծնվել և Բըդարատը՝ 
առյուծի կերպարանքով։ Ով որ առյուծ է պատռում, նա առյուծաձև չի 
կոչվում։ Սասունցի Դավիթը ինքն էլ է առյուծ պատռում, հրեական 
Սամսոնն էլ, բայց նրանք առյուծաձև չեն։ Սանասարի որդի Մհերը առ‐ 
յուծաձև է, որովհետև առյուծի կերպարանքով է ծնվել, և սխալ է թար∙‐ 
մանված ðàçðûâàòåëü ëúâà, պետք է լիներ ëúâåïîäîáíûé, ëúâåîáðàç- 
íûé¦ 8 ։ 

Հիրավի, հայոց դյուցազունը ժողովրդական պատկերացումնե‐ 
րում շատ ավելի բնական է, որ առյուծի նման լիներ ոչ միայն իր կեր‐ 
պարանքով, այլև իր ուժով, մարդու կողմից կենդանական աշխար‐ 
հում §արքա¦ հռչակված խորհրդով։ 

Պատահական չէ, որ ռուս ականավոր բանաստեղծ, հայի ու Հա‐ 
յաստանի մասին ամենաջերմ խոսքերի, ∙ողտրիկ ու հայության 
նկատմամբ անսահման սիրով լի բանաստեղծությունների հեղինակ 
Օսիպ Մանդելշտամի երևակայության մեջ Հայաստանի ∙ունեղ ու 
պերճ բնաշխարհը ներկայանում է որպես ∙րչապահոցից մի բուռ մա‐ 
տիտներ վերցրած առյուծի կորյունի նկար, անծանոթ ու խորթ 
§արևահամ բառը¦՝ հայ խոսքը, նմանեցնում է վայրի կատվի ճիչի, 
իսկ հայ կանանց՝ առյուծանման ∙եղեցկությամբ օժտված էակների։ 

Òû êðàñîê ñåáå ïîæåëàëà - 

7 Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական վեպը, Թիֆլիս, 1908, էջ 170‐171։ 
8 Թումանյան, ԵԼԺ 7, էջ 253։ 
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րության (§Վշտի ու թախծի եր∙իչը¦) հեղինակ Փիլիպոս Վարդազար‐ 
յանի և բանաստեղծի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով պետք է հրա‐ 
տարակվեր §Հորիզոն¦ կիսամյա հանդեսի 2‐րդ ժողովածուն 4 , ըստ 
ամենայնի բանաստեղծի խնդրանքով, Աբեղյանը, սկսելով իր համա‐ 
∙ործակցությունը §Հորիզոնի¦ հետ, ∙րողին է ուղարկում իր մի ամ‐ 
բողջ ուսումնասիրության ծավալուն մասը (50 էջ)։ Սակայն այդ շրջա‐ 
նում հանդեսը չի հրատարակվում, անտիպ է մնում նաև Աբեղյանի 
§Հորիզոնի¦ համար ∙րված այդ հոդվածը, որը հեղինակը կարծիքի էր 
ուղարկել նախ Թումանյանին։ Աբեղյանի ուսումնասիրությունն ուներ 
§Հայկական ժողովրդական հավատքի մասին¦ խորա∙իրը։ Բանաս‐ 
տեղծը Վարդազարյանին ուղղած 1895 թ. ապրիլի 15‐ի նամակում 
∙րում է. §Կարդացի Աբեղյանի ∙րությունը։ Շատ կարևոր ու 
նշանավոր է նյութը, հմուտ ձեռքով է ∙րված¦ 5 ։ Նկատենք, սակայն, 
որ §կայծակ¦ բառի աբեղյանական ստու∙աբանության հետ բանաս‐ 
տեղծը համաձայն չէր. §Այս հոդվածում միայն կայծակի դիցաբանու‐ 
թյան մասին է խոսում,‐∙րում է Թումանյանը՝ նկատի ունենալով Աբեղ‐ 
յանի վերոնշյալ ուսումնասիրությունը,‐ ապացուցում է, որ Ծովինարն 
է նրա այլաբանությունը, սակայն սխալներ կան. օրինակ, իբրև թե լո‐ 
ռեցիք կայծակին ծովինար են ասում։ Լոռեցիք ոչ թե ծովինար, այլ ծո‐ 
վիան են ասում, և այն էլ ոչ թե կայծակին, այլ փայլակին¦ 6 (ընդ∙ծումը 
հեղինակինն է, Ս.Հ.)։ 

Կամենալով շարունակել իր աշխատակցությունը §Հորիզոն¦ հան‐ 
դեսի խմբա∙րության ու հրատարակիչների հետ՝ Մ.Աբեղյանը խոս‐ 
տանում է 100 էջի սահմաններում ուղարկել Գրական ավանդույթների 
և ժողովրդական աղոթքների մասին իր աշխատությունը, որը պետք է 
ընդ∙րկեր երեկոյան դուռ ու երդիկ փակելու, Չարխափան Աստվա‐ 
ծածնի, Ճրա∙ հան∙ցնելու, Քնի, Աստվածամոր, Առավոտյան, Ծննդ‐ 
կանի և այլ աղոթքների մասին ուսումնասիրությունը։ 

Տարբեր էին նաև Մեծ Մհերի Առյուծաձև անվան մեկնությունները։ 
Մ. Աբեղյանը, Մեծ Մհերի կերպարում նկատելով էպոսում արդեն 

4 1893 թ. Հովհ.Թումանյանը, Փիլ.Վարդազարյանը և Ա. Բարխուդարյանը հիմ‐ 
նադրում են Հրատարակչական ընկերություն՝ §Խրճիթներ և միայն խրճիթներ¦ 
կամ §Ժողովուրդ¦ անունով, որը §Հորիզոն¦ հանդեսի առաջին ժողովածուն հրա‐ 
տարակում է 1894 թ. նոյեմբերին, իսկ երկրորդը պետք է լույս տեսներ 1895թ.։ Մա‐ 
նուկ Աբեղյանից բացի ժողովածուին խոստացել էին աշխատակցել նաև Ղ. Աղայա‐ 
նը և Պ. Պռոշյանը։ 

5 Թումանյան, ԵԼԺ 9, էջ 154։ 
6 Նույն տեղում։ 
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յանը։ Հայ հին ∙րականությանը վերաբերող երեք դասախոսություն է 
կարդում Աբեղյանը Կովկասյան ընկերության ամբիոնից։ Դրանք էին 
§Հայոց հին բանաստեղծության մասին (1916, հոկտեմբերի 14), 
§Գր.Նարեկացին և իր շրջանը¦ (1916, նոյեմբերի 4)¦ և §Հայոց միջնա‐ 
դարյան առակները (1917, հունվարի 27)։ Այս ելույթներում Աբեղյանը 
անդրադառնում էր նաև ∙րականության տեսության խնդիրներին. 
տալիս է առակի ժանրային բնորոշումը, անդրադառնում առակի 
զար∙ացման և պատմության հարցերին, ընդ∙ծում առակի պատմա‐ 
կան կարևոր դերը՝ մասնավորապես ∙րականության աշխարհիկաց‐ 
ման, ∙րականությունը ժողովրդին մերձեցնելու ∙ործում։ 

Հայ ∙րողների կովկասյան ընկերության երեկույթներում բազմա‐ 
թիվ էին լեզվի զար∙ացման հարցին վերաբերող ասուլիսները, որոնց 
ամենաակտիվ մասնակիցներից էր Աբեղյանը։ 1000‐ի հասնող ունկն‐ 
դիրների առջև տեղի ունեցող զրույցներն ու բանավեճերը, մասնավո‐ 
րապես Աբեղյանի, Աղբալյանի, Լեոյի, Թումանյանի, Դեմիրճյանի և այլ 
∙րողների, ∙րականա∙ետների և լեզվաբաննների բանավոր խոսքը, 
∙րական լեզվի մշակման հարցում արտահայտած նրանց հայացքնե‐ 
րը չէին կարող իրենց նշանակությունը չունենալ 20‐րդ դարասկզբին 
լեզվի զար∙ացման և մշակման ∙ործում։ 

Մ.Աբեղյանի՝ տաղանդավոր բանասերի, քննադատի ու ∙րակա‐ 
նա∙ետի բոլոր դասախոսություններն էլ հա∙եցած էին միջնադարյան 
∙րականության հարուստ նյութով, հետաքրքիր վերլուծություններով, 
∙րական նուրբ դիտարկումներով։ Ի դեպ, նրա զեկուցումներից և ոչ 
մեկի ժամանակ չծա∙եցին ∙րական սուր բանավեճեր և տարաձայ‐ 
նություններ, որոնք ∙րեթե պարտադիր հաջորդում էին բոլոր դասա‐ 
խոսություններին։ Պատճառը ոչ միայն այն էր, որ Աբեղյանի ելույթնե‐ 
րը աչքի էին ընկնում ∙իտական ամուր տրամաբանությամբ, փաստե‐ 
րի ու ∙իտելիքների հավաստիությամբ, հարցերի ∙իտականորեն հա‐ 
մոզիչ և իր ժամանակի համար բավարար պատասխաններով, այլև 
այն, որ ընկերության անդամներից քչերը կարող էին այդքան մանրա‐ 
մասնորեն տեղյակ լինել հայ միջնադարյան ∙րականության հարցե‐ 
րին, այդքան բանիմաց ու հմուտ լինել այդ ասպարեզում։ 

Երբեք միջնադարը այնքան մեծ ուշադրության առարկա չէր դար‐ 
ձել, որքան 20‐րդ դարի տասական թվականներին։ Եվ այստեղ իր մեծ 
ներդրումն ուներ Աբեղյանը հրապարակային իր դասախոսություննե‐ 
րով։ Մ.Աբեղյանը հայ հին ∙րականության առաջին լուրջ, ∙իտականո‐ 
րեն հիմնավորված տեսության հեղինակն է։ 
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È âûõâàòèë ëàïîé ñâîåé 
Ðèñóþùèé ëåâ èç ïåíàëà 
Ñ ïîëäþæèíû êàðàíäàøåé 9 . 

*** 
Çäåñü æ¸íû ïðîõîäÿò, äàðóÿ 
Îò ëüâèíîé ñâîåé êðàñîòû 10 . 

Սակայն Անկախ Թումանյանի ու Աբեղյանի տարաձայնություննե‐ 
րից, երբ խոսքը վերաբերում էր լեզվի զար∙ացման, հայերենի ուսուց‐ 
ման դժվարությունները և մայրենիի չիմացությունը հաղթահարելու 
խնդիրներին, բանաստեղծը առաջինը վստահում էր Աբեղյանին։ 

1910 թ. բանաստեղծը §Հայերեն չ∙իտեն¦ բաց նամակով դիմում է 
Մ. Աբեղյանին ու Ստ.Մալխասյանին և ահազան∙ում Գևոր∙յան ճեմա‐ 
րանը, Ներսիսյան և թեմական դպրոցներն ավարտած ուսուցիչների՝ 
հայերեն թերիմացության և տ∙իտության տխուր հետևանքները հան‐ 
րային կյանքում։ Աբեղյանը անմիջապես արձա∙անքում է բանաստեղ‐ 
ծին և կիսում նրա տա∙նապը։ Հայա∙ետ‐մանկավարժը ∙րում է §Մեր 
դպրոցական կյանքից¦ ծավալուն հոդվածաշարը, որը լույս է տեսնում 
§Հորիզոնի¦ շուրջ մեկ տասնյակ համարներում 11 ։ Աբեղյանը բացա‐ 
հայտում է հայերենի վատ ուսուցման պատճառները՝ ցարիզմի քաղա‐ 
քականությունը, դպրոցական ∙ործի թույլ դրվածքը, տեսուչների և 
մանկավարժների միջև եղած հարաբերությունները, դպրոցներում 
տիրող բարոյահո∙եբանական մթնոլորտը, աշխարհաբարի թերա∙‐ 
նահատումը, հայ ∙րականության ծրա∙իրն ու դասավանդման մեթոդ‐ 
ները, օտարամոլությունը, արհամարհանքը սեփական լեզվի նկատ‐ 
մամբ և այլն 12 ։ 

Թումանյանի և Աբեղյանի մտերմությունը է՛լ ավելի սերտանում է 
Հայ ∙րողների կովկասյան ընկերության ∙ործունեության տարիներին 
(1912‐1921)։ Ընկերություն, որի անփոփոխ ու անփոխարինելի նախա‐ 
∙ահն էր Թումանյանը, և որի ամբիոնից հայ հին ∙րականության հար‐ 
ցերին նվիրված անփոփոխ ու անփոխարինելի բանախոսն էր Մ.Աբեղ‐ 

9 Ìàíäåëüøòàì Îñèï. Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïåðåâîäû. Î÷åðêè. Ñòàòüè. Òáèëèñè, "Ìå- 
ðàíè", 1990, ñ. 157: 

10 Նույն տեղում, էջ 158։ 
11 Տե՛ս §Հորիզոն¦, թիվ 191,193,194,197, 202‐204, 207‐208։ 
12 Այս մասին հան∙ամանորեն տե՛ս Սար∙իս Հարությունյան, Մանուկ Աբեղյան, 

Կյանքն ու ∙ործը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. 1970, էջ 69‐73։ 
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րից էր, թե՛ ակտիվ ու աչքի ընկնող անդամներից։ Այդ մասին է վկայում 
այն հան∙ամանքը, որ նա կարող էր նախա∙ահել ընկերության ժողով‐ 
ներին, ինչպես օրինակ այն ժողովին, որի օրակար∙ում էր Թիֆլիսում 
բարձրա∙ույն դասընթացների բացումը։ Աբեղյանը ընտրվել է Կով‐ 
կասյան ընկերության կանոնադրությունը փոփոխելու նպատակով 
ստեղծված հանձնաժողովի անդամ։ Նա տարբեր նախաձեռնություն‐ 
ներով հանդես էր ∙ալիս հատկապես ընկերության կրթական ծրա∙‐ 
րերում՝ դրսևորելով մանկավարժի իր բազմամյա փորձը, դասա‐ 
վանդման մեթոդիկայի ∙իտելիքներն ու հմտությունները։ 

1916 թ. մայիսի 25‐ի Կովկասյան ընկերության վարչության նիս‐ 
տում Թումանյանը առաջարկում է բացել հայ ∙րականության բարձ‐ 
րա∙ույն կուրսեր, դասընթացներ երկու կիսամյակով՝ ∙արնանն ու աշ‐ 
նանը։ Նույն թվի աշնանից ընկերությունը որոշել էր հրատարակել նաև 
իր օր∙անը, որը ըստ Նվարդ Թումանյանի անտիպ ∙րառումների՝ 
պետք է կոչվեր §Հուշա∙րեր հայոց ∙րականության¦։ Այս ∙ործում 
նույնպես Թումանյանը հույսեր էր կապում Աբեղյանի հետ։ 1916 թ.հու‐ 
նիսի 3‐ի նամակով փոխնախա∙ահ Տի∙րան Հովհաննիսյանին տեղե‐ 
կացնում է §Աշունքից էստեղ հայոց ∙րականության կուրսեր են բաց‐ 
վում։ Առայժմ 3 հո∙ի ունենք ի նկատի‐ Աղբալյան, Աբեղյան (Մանուկ) 
և Մատենճյան¦ 16 ։ 

Բարձրա∙ույն դասընթացների ∙աղափարը ի վերջո վերաճում է 
համալսարան և ակադեմիա ստեղծելու նախաձեռնությանը, որը 
պետք է իրականացներ նոր ստեղծվող Հայկազյան ընկերությունը։ 

1916 թ. աշնանը Թումանյանը, սկսելով Հայկազյան ընկերության 
նախապատրաստական աշխատանքները, դիմում է միաժամանակ 
մի քանի խոշոր հայա∙ետների՝ Նիկողայոս Մառին 17 , Ա.Մեյեին 18 , Հր. 
Աճառյանին 19 , Մ.Աբեղյանին։ Պատերազմի տարիներին Թումանյանը 

16 Նույն տեղում, հտ. 10, էջ 240։ 
17 Նույն տեղում, էջ 254։ 
18 Պոլ Ժյուլ Անտուան Սեյե (ֆրանսերեն՝ Paul Jules Antoine Meillet) (նոյեմբե‐ 

րի 11, 1866 ‐ սեպտեմբերի 21, 1936) քսաներորդ դարի սկզբի ֆրանսիացի հռ‐ 
չակավոր լեզվաբաններից։ 1890 թվականին մի հետազոտական խմբի հետ ճամ‐ 
փորդում է Կովկաս, որտեղ և սովորում է հայերեն Մեյեն հայոց մաշտոցյան այբու‐ 
բենը ∙լուխ∙ործոց էր համարում, որը պահպանվել էր առանց փոփոխության, քա‐ 
նի որ ի սկզբանե այն կատարյալ էր: Իսկ հայոց §մեծասքանչ¦ լեզուն ավելի քան 
2700 մայր լեզուներից հին∙ից մեկն է։ Նրա խոսքերով §Հայերէնը ոչ միայն կը հաւ‐ 
ասարի եւրոպական լեզուներու, հապա կը ∙երազանցէ զանոնք: Ոճի տեսակէտով 
հնդեւրոպական ոչ մէկ լեզու չի ∙երազանցեր հայերէնը, նոյնիսկ չի հաւասարիր 
անոր... Երբ կազմաւորուած էր հայ ∙րականութիւնը, ժամանակակից Եւրոպայի 
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Աբեղյանը ելույթ էր ունենում ոչ միայն հին, այլև նոր ∙րականու‐ 
թյան ու ∙րական լեզվի զար∙ացման հարցերի շուրջ։ Հատկանշական 
է հատկապես նրա ելույթը Միքայել Նալբանդյանի մահվան 50‐ամյա‐ 
կին նվիրված երեկույթում 1916 թ. մարտի 31‐ին։ Աբեղյանի այդ զեկու‐ 
ցումը Թումանյանի հանձնարարությամբ տպա∙րվում է առանձին ∙ր‐ 
քով։ 

Հայ ∙րողների ընկերության ասուլիսների շնորհիվ մեծացավ 
Աբեղյանի հեղինակությունը և բանասերի նրա համբավը։ Նրա ելույթ‐ 
ներն ընդունվում էին բուռն ծափահարություններով և ընկերության 
նախա∙ահ Թումանյանի բացման ու փակման խոսքերում նրա ∙ործին 
տված լուրջ ու բարձր ∙նահատականներով։ 1916 թ. հոկտեմբերի 14‐ 
ի §Հայոց հին բանաստեղծությունը¦ թեմայով Աբեղյանի դասախոսու‐ 
թյան մասին Ստ. Լիսիցյանի հաղորդման մեջ ասվում էր. §Դասախո‐ 
սությունից հետո վիճաբանությունը սկսելուց առաջ Գրողների ընկե‐ 
րության նախա∙ահ Հովհ. Թումանյանը ցավ հայտնեց, որ միայն Վ.Բր‐ 
յուսովից հետո է, որ մեր հին բանաստեղծության մասին լսում ենք 
պ.Մ.Աբեղյանից, որը տասնյակ տարիներ ուսումնասիրել է մեր հին ∙ե‐ 
ղեցիկ ∙րականությունը, դեպի որը մենք շատ անտարբեր ենք եղել¦ 13 ։ 

1916 թ. հոկտեմբերի 21‐ին §Գրական երեկոներ¦ հոդվածում 
Թումանյանը հպարտությամբ է արձանա∙րում Աբեղյանի դասախո‐ 
սության հանրային նշանակությունը։ Նա ասում է. §Հայ ∙րողների ըն‐ 
կերության վերջին ∙րական երեկույթին 14 պ.Մանուկ Աբեղյանը, հայոց 
հին բանաստեղծության ելևէջները, ուրախ ու տխուր էջերը բացատրե‐ 
լիս մերթ‐մերթ խորասուզվում էր հայոց պատմության մեջ, ցույց էր 
տալիս, թե ինչքան է հին էս ահռելի պատերազմը, որ էսօր վարում է 
հայ ազ∙ը, թե սրանից ավելի մեծ աղետներ են տեղի ունեցել մեր հո‐ 
ղի վրա, և առաջ էր բերում պատմական զարհուրելի փաստեր։ Ընդ‐ 
միջմանը լսողներից ոմանք զարմացած բացականչում էին՝ §...Իսկ 
մենք կարծում ենք, թե Հայոց Ազ∙ային Բյուրոյիցն է սկսվում էս աղե‐ 
տը¦¦ 15 ։ 

Երիտասարդ հայա∙ետը ամենաակտիվ մասնակցությունն է ունե‐ 
նում ընկերության ∙ործունեությանը ոչ միայն իր կարդացած դասա‐ 
խոսություններով։ Մ.Աբեղյանը ընկերության թե՛ ակտիվ դասախոսնե‐ 

13 §Հորիզոն¦, 1916, թիվ 233, հոկտեմբերի 19։ 
14 Բանաստեղծը նկատի ունի 1916 թ. հոկտեսբերի 14‐ի երեկույթը, որը տեղի է 

ունեցել Թիֆլիսի Երաժշտական դպրոցի դահլիճում (տե՛ս Հորիզոն, 1916, 
հոկտեսբերի 16 թիվ 231)։ 

15 Թումանյան, ԵԼԺ 7, էջ 281։ 

306



յան, Հայկ Հովհաննիսյան և այլք 22 ։ 
Նշված ցանկը 23 , որում քիչ չէին միջազ∙ային հռչակ ունեցող 

անունները՝ Կոմիտաս, Բաշինջաղյան, Թ.Թորամանյան, Փ.Թերլեմեզ‐ 
յան, Մ.Սարյան, վկայում է, թե մտավոր‐կրթական ինչպիսի ներուժ ու‐ 
ներ հայ ժողովուրդը 20‐րդ դարասկզբին։ Եվ նրանք բոլորն էլ այդ 
պահին պատրաստ էին իրենց մասնակցությունը բերել ու տաղանդը 
ծառայեցնել համազ∙ային նշանակության այդ ∙ործին։ 

1917 թ. հունիսի 4‐ին ընդհանուր ժողովում 24 ընտրվում է նաև եր‐ 
կու ենթաժողով՝ տնտեսական և ուսումնական։ Մ.Աբեղյանը ուսումնա‐ 
կան ենթաժողովի կազմում էր Թումանյանի, Նիկ.Աղբալյանի, Շանթի 
հետ։ Հունիս‐դեկտեմբեր ամիսներին տեղի են ունենում ևս 11 նիստեր, 
որոնց մասնակցում էր Աբեղյանը, իսկ հիմնականում ղեկավարում էր 
Թումանյանը 25 ։ 1917 թ. հունիսի 11‐ին որոշվում է աշխատավարձի չա‐ 
փը՝ ըստ ∙իտական աստիճանի 3000 և 2000։ Աբեղյանը ընդ∙րկվել էր 
§Հայկական ակադեմիա¦ կոչված հայ բանասերների ու ∙իտականնե‐ 
րի խմբի մեջ։ Անվանի հայա∙ետի անունը Հ.Աճառյանի և Աշոտ Հով‐ 
հաննիսյանի հետ միասին այն 10 ∙իտնականների թվում էին, ովքեր 
վարձատրվելու էին թե՛ դասավանդելու, թե՛ ∙իտությամբ զբաղվելու 
համար։ 

Հոկտեմբերի 28‐ի նիստում ընտրվում է 8 հո∙ուց բաղկացած խոր‐ 

22 Այդ ցանկում էին նաև ∙րողներ Նար‐Դոսը, Շիրվանզադեն, Շանթը, Վրթ.Փա‐ 
փազյանը, Ավ. Իսահակյանը, Վ. Տերյանը, Հ. Հովհաննիսյանը, Ա.Չոպանյանը, 
Դ.Դեմիրճյանը, Լեոն, Զապել Եսայանը և այլք, հրապարակախոսներ և ∙րականա‐ 
∙ետներ՝ Հ.Առաքելյանը, Ն.Աղբալյանը, Հ.Սուրխաթյանը, Ա.Տերտերյանը, Պ.Մա‐ 
կինցյանը և այլք, թար∙մանիչներ Հովհ. խան Մասեհյանը, Տի∙րան Հովհաննիսյա‐ 
նը և այլք, Մխիթարյաննները, նկարիչներ Ե.Թադևոսյանը, Գ.Բաշինջաղյանը, 
Փ.Թերլեմեզյանը, Մ.Սարյանը, Շահինը և այլք, քանդակա∙ործներ, ճարտարա‐ 
պետներ և երաժիշտներ, դերասաններ Թորամանյանը, Ալ.Սպենդիարյանը, Կոմի‐ 
տասը, Անտոն Մայիլյանը, Ա.Տի∙րանյանը, Հ.Աբելյանը, Արմենյանը, Սիրանույշը, 
Ալիխանյանը և այլք։ 

23 Ցուցակը սևա∙իր է՝ ∙րված Թումանյանի ձեռքով, թանաքով և մատիտով՝ 
∙րված երկու թերթերի բոլոր էջերի վրա։ 

24 Այդ օրը ընտրված ժամանակավոր մասնաժողովի հրավիրած նիստում ըն‐ 
կերության նախա∙ահ է ընտրվում Կոստանտին Ալիխանյանը, իսկ փոխնախա‐ 
∙ահներ՝ Հովհաննես Թումանյանը և Լ.Ղուլյանը, քարտուղարներ՝ Ստ.Լիսիցյանը, 
Ստ.Մալխասյանցը, ∙անձապահ Մ.Բերբերյանը։ 

25 1917 թ. հունիսի 11‐ին կատարվում է դասաբաշխումը։ Հունիսի 12‐ին որոշ‐ 
վել էր ուսման տևողությունը դարձնել եռամյա՝ խնայողության նպատակով և ուսա‐ 
նողներին Պետերբուր∙ում կատարելա∙ործվելու հնարավորություն տալու համար։ 
Մեկ ֆակուլտետի ծախսը նախնական հաշվարկներով կազմել է 200 000 ռուբլի: 
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միակը չէր, որ երազում էր համալսարան ու ակադեմիա ստեղծելու մա‐ 
սին, բայց միակն էր, որ ∙ործնական քայլերի էր դիմում այդ ուղղու‐ 
թյամբ։ Նա սկզբնական շրջանում նախատեսում էր երեք ուղղություն‐ 
ներ ու բաժանմունքներ՝ Հայոց լեզվի, պատմության և ∙րականության։ 
§Հորիզոնում¦ 1917 թ. ապրիլի 22‐ին Թումանյանը ընկերության նպա‐ 
տակների մասին ∙րում է. §Ընկերություն, որը կոչվելու է Հայկազյան, 
իբրև մոտավոր նպատակ՝ միտք ունի կազմել §Հայոց ակադեմիա, 
դնել հայկական համալսարանի հիմքը, զար∙ացնել հայա∙իտությունը 
և ամենակողմանի ուսումնասիրել մեր աշխարհքը, մեր հին ու նոր 
կյանքը, մեր ∙րականությունն ու ∙եղարվեստը, նրա պատմությունն ու 
արդի կյանքը և ապահով վիճակի մեջ դնել ∙իտնականներին, ∙րող‐ 
ներին ու ∙եղարվեստա∙ետներին։ Միաժամանակ Հայկազյան ընկե‐ 
րությունը հետևելու է մեր կուլտուրական հիմնարկությունների ∙ործու‐ 
նեությանը և նրանց օժանդակելու կարիք եղած ժամանակ¦ 20 ։ 

Այդ կապակցությամբ 1917 թ. ապրիլի 23‐ին՝ կիրակի օրը, Արտիս‐ 
տական ընկերության դահլիճում դռնփակ նիստի հատուկ հրավերներ 
ստացողների մեջ, անշուշտ, առաջիններից էր Աբեղյանը. նա այդ օրը 
հանդիպել է Ժողովին ներկա ռուս կոմիսար, պրոֆեսոր Բենեշևիչին, 
ով §ջերմա∙ին խոսքերով¦ ողջունում է ընկերության հիմնադրումը 21 ։ 

Կազմվում է 111 անուն ներառող մի ցուցակ, որտեղ ընդ∙րկված 
էին անվանի ∙րողներ, ∙իտնականներ, այդ թվում՝ Մ.Աբեղյան, Ադոնց, 
Հ.Աճառյան,, Ս.Տի∙րանյան, Հ.Մանանդյան, Ստ.Լիսիցյան, Ե.Լալա‐ 

մեծ ազ∙երէն ոչ մէկը դեռեւս կար... Այն ժամանակաշրջանին, երբ Ֆրանսիա կամ 
Ան∙լիա անունը նոյնիսկ ∙ոյութիւն չուներ, Հայաստանը մեծ դեր խաղացած է 
պատմութեան մէջ... եւ ունէր ազ∙ային ∙րական այնպիսի հնութիւն, որ երկար դա‐ 
րերով կը ∙երազանցէր եւրոպական ազ∙երու հեղինակածները: Տե՛ս՝ Ռուբեն 
Որբերյան, Վկայություններ հայոց լեզվի մասին, Եր., 2010 թ https: //hy. wikiquote. 
org /wiki/: 

19 Խնդիրը սրտամոտ էր նաև Սորբոնն ավարտած լեզվաբան Հր, Աճառյանին։ 
Երբ Վանն ազատա∙րվել էր, Աճառյանը պատրաստվել էր այնտեղ իր սեփական 
միջոցներով բացել լեզվաբանության բարձրա∙ույն դասընթացներ և անցնել խա‐ 
ղաղ աշխատանքի։ Վանում այդ դասընթացների ու դրանք համալսարանի վերա‐ 
ծելու իր ծրա∙րերի մասին նա տեղեկացրել էր Ա. Մեյեին, ով խորհուրդ էր տվել 
չշտապել։ Աճառյանն իր կողմից 1916 թ. նոյեմբերի 6‐ին առաջարկում է ծրա∙րում 
ընդ∙րկել 21 առարկա և խոստանում է դասավանդել մի շարք առարկաներ։ 

20 §Հորիզոն¦, 1917, թիվ 81, ապրիլի 22, էջ 3։ Կարծում ենք §Հայկազյան ընկե‐ 
րություն¦ խորա∙րով խմբա∙րությանն ուղղված և §Հորիզոնում¦ տպա∙րված այս 
նամակը պետք է տեղ ∙տներ ∙րողի ∙իտական հրատարակության մեջ։ 

21 §Հորիզոն¦, 1917, թիվ 84, ապրիլի 26, էջ 3։ 
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փանցյան, Ստեփան Լիսիցյան և այլք)։ Ժողովը չի ընդունում Աբեղյա‐ 
նի հրաժարականը, դրա փոխարեն ընդունում է ակադեմիկոսության 
թեկնածուների ∙իտական աշխատանքները ուսումնասիրող հանձնա‐ 
ժողով կազմելու նրա առաջարկը։ 

Հենց Հայկազյան ընկերության շուրջ համախմբված ∙իտնական‐ 
ները, այդ թվում՝ Աբեղյանը, դարձան 1920 թ. հունվարի 31‐ին Ալեք‐ 
սանդրապոլում ստեղծված և նույն ամռանը Երևան տեղափոխված 
ազ∙ային համալսարանի սերուցքը։ 

Աշխարհամարտի տարիներին Հայկազյան ընկերություն ստեղծե‐ 
լու ձեռնարկն ու այդ ուղղությամբ ջանքերը յուրատեսակ սխրանք էր 
այդ ∙աղափարի շուրջ համախմբված ազ∙ային ∙ործիչների, ∙իտնա‐ 
կանների, այդ թվում՝ Մանուկ Աբեղյանի համար։ Երախտա∙իտության 
են արժանի նաև դրամատեր բոլոր այն հայ բարերարները, ովքեր 
պատրաստ էին աջակցել. այդ պահին: Նրանց թիվը քիչ չէր։ 

Այսպես անվանի հայա∙ետն ու Ամենայն հայոց բանաստեղծը 
շուրջ երեք տասնամյակ ապրել ու ∙ործել են միասին՝ միմյանց նկատ‐ 
մամբ դրսևորելով խորին հար∙անք ու ∙նահատանք։ Աբեղյան‐Թու‐ 
մանյան առնչակցությունը ∙րողի և քննադատի, մշակութային երկու 
∙ործիչների օրինակելի համա∙ործակցություն է։ 

Բանալի բառեր ‐ ∙րախոսական, քննադատ, տարաձայնություն‐ 
ներ, Հայ ∙րողների կովկասյան ընկերություն, հայա∙ետ, Հայկական 
ակադեմիա, հայկազյան ընկերություն, բարեկամություն 
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հուրդ՝ դասախոսներ և ակադեմիայի անդամներ 26 ընտրելու նպատա‐ 
կով։ Մ.Աբեղյանը այդ հանձնաժողովում էր Թումանյանի, Շանթի, Ն.Աղ‐ 
բալյանի, Ս.Տի∙րանյանի և Ստ.Լիսիցյանի հետ միասին։ 1917 թ. նո‐ 
յեմբերի 5‐ի նիստում, երբ առաջադրվում է Թումանյանի թեկնածու‐ 
թյունը իբրև իսկական անդամի, բանաստեղծը դեմ է արտահայտվում։ 
Սակայն նրա մոտեցումը չի ընդունվում, և նա հանդես է ∙ալիս հայ‐ 
տարարությամբ, ըստ որի՝ արձանա∙րում է, որ իսկական անդամնե‐ 
րի ցանկից իր անունը հանելու խնդրանքը մերժվել է, այդ պատճառով 
էլ նա համաձայնվել է իր անունը թողնել միայն մի պայմանով, որ ին‐ 
քը իրավունք ունի հրաժարվելու իսկական անդամներին տրվող ամ‐ 
բողջ վարձատրությունից. §Այժմ խնդրում եմ հար∙ելի վարչությանը,‐ 
∙րում է Թումանյանը, ‐ իմ էս հայտարարությունը կցել խորհրդի արձա‐ 
նա∙րությանը և նկատել, որ իմ անունը դրված է առանց թոշակի, և էս 
խնդիրը չդնել քննության ու վիճաբանության առարկա¦ 27 ։ 

Այսպես, բազում պարտատերեր ունեցող, տասը երեխաների հայր, 
իր տանը տասնյակ որբեր ապաստանած Թումանյանը հրաժարվում է 
տարեկան 6000 ռ. թոշակից։ Նույնպիսի համեստություն դրսևորում է 
նաև Մանուկ Աբեղյանը։ 1917 թ. հոկտեմբերի 30‐ի նիստում Մանուկ 
Աբեղյանը և Հակոբ Մանանդյանը բանասիրություն մասնա∙իտու‐ 
թյամբ իսկական անդամ են առաջադրվում։ Աբեղյանի կարծիքով, կա‐ 
րող ուժերի պակասի պատճառով առնվազն 10‐15 տարի կպահանջ‐ 
վի ակադեմիայի ու համալսարանի ստեղծման համար։ Երբ ակադե‐ 
միայի անդամների ցուցակում 18 ∙իտնականների թվում (Օրբելի, 
Ն.Ադոնց, Գ.Հովսեփյան, Լեո, Հր.Աճառյան, Հ.Մանանդյան և այլք) 
կարդացվում է նաև Մ.Աբեղյանի անունը, նա համեստորեն հրաժար‐ 
վում է ակադեմիկոսի կոչումից և խնդրում իր անունը ∙րել դասախոս‐ 
ների ցանկում (Աշոտ Հովհաննիսյան, Նիկոլ Աղբալյան, Գրի∙որ Ղա‐ 

26 Ակադեմիայի անդամը ընտրվում էր ցմահ, անդամները լինում էին պատվո, 
ազատ և իսկական։ Վերջիններս տարվա ընթացքում պարտավոր էին առնվազն 
երկու զեկուցում կարդալ, մեկը իրենց հայա∙իտական ուսումնասիրությունների 
շրջանակում, մյուսը՝ մեկ այլ հայա∙ետի աշխատության մասին։ Հոկտեմբերի 30‐ի 
նիստում իսկական անդամներ առաջադրվեցին Աճառյանը (լեզվաբանություն), 
Սմբատ Տեր Ավետիքյանը (պատմա∙իտություն),Սիրական Տի∙րանյանը 
(ազ∙ա∙րություն և իրավունք) և այլք։ Նրանք տարեկան թոշակ էին ստանալու։ 
Ազատ անդամները թոշակ չէին ստանալու, բայց նրանց կոնկրետ 
աշխատությունների համար վարձատրություն էր սահմանվելու։ Հոկտեմբերի 30‐ 
ին պատվո անդամներ են ընտրվում Ադոնցը և Մառը։ 

27Թումանյան, ԵԼԺ 10, էջ 280‐281։ 
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ԱՐՏՈՒՇ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ 

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԵՐԿՈՒ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
ՀԵՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԳՐՎԱԾ 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նոր  շրջանի հայ դասական ∙րականությանը բնորոշ ձևով Իսա‐ 
հակյանը ևս դիմել է Աստվածաշնչային թեմաներին և տարբեր հատ‐ 
վածներին, որը, ինչպես Թումանյանի և մյուս հայ հեղինակների դեպ‐ 
քում, պայմանավորված էր երկու պատճառով: Առաջին՝ անձնական 
ապրումների ու աշխարհայացքի հո∙եկան ու հո∙եվիճակային ընդ‐ 
հանրությունները և երկրորդ՝ Աստվածաշնչային թեմաների միջոցով 
անդրադարձ հայ իրականությանը: 

Աստվածաշնչային թեմաներով Իսահակյանի ստեղծա∙ործու‐ 
թյունները ըստ այսմ ժամանակային առումով բաժանվում են երկու 
խնբի՝ առաջին՝ մինչև 1915 թ. ∙րված ∙ործերը, որոնցում զու∙ահեռ է 
անցկացվում հրեա ժողովրդի ∙երեվարության շրջանի և հայության 
ժամանակի վիճակի միջև և երկրորդ՝ 1915 թ. հետո աստվածաշնչա‐ 
յին թեմաներով ∙րված ստեղծա∙ործություններ, որոնցում Սուրբ Գրքի 
տարբեր հատվածների դիտանկյունից քննվում են հայության ճակա‐ 
տա∙րին առնչվող, ինչպես նաև համամարդկային ընդ∙րկում ունեցող 
հարցերը: 

Այս ստեղծա∙ործությունները բաժանվում են երեք խմբի: Առաջին՝ 
Հին և Նոր Կտակարանների թեմաներով երկու ∙րական մշակումներ, 
որոնք վերաբերում են Մովսես մար∙արեին և Քրիստոսի ծննդյանը: 

Երկրորդ՝ Դավթի ՃԼԶ (136‐րդ) սաղմոսի հետևողությամբ ∙րված 
բանաստեղծությունը ազ∙ային ճակատա∙րի համատեքստում՝ զու‐ 
∙ահեռի մեջ դիտված սաղմոսների հայ դասական ∙րականության 
մեջ եղած մշակումներին: Այս խմբին են պատկանուն  նաև Սաղմոսաց 
և Առակաց ∙րքերից Իսահակյանի կատարած երկու ազատ  թար∙մա‐ 
նությունները, որոնք բնա∙րից այնքան են հեռացած, որ կարելի է նաև 
բանաստեղծական մշակում համարել: Եվ վերջապես երրորդ՝ Արար‐ 
չա∙ործությանը նվիրված երեք բանաստեղծություններ, որոնք զու‐ 
∙ակցումն են համամարդկային հարցերի և ազ∙ային ճակատա∙րի 
թեմայի: 

Այստեղ կքննենք առաջին խմբին վերաբերող և Հիսուսի ծննդյանը 
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Ðåçþìå 

Ñóñàííà Îâàíåñÿí 

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ 

ÌÀÍÓÊÀ ÀÁÅÃßÍÀ È ÎÂÀÍÅÑÀ ÒÓÌÀÍßÍÀ 

Âñòðå÷à Ìàíóêà Àáåãÿíà è Îâàíåñà Òóìàíÿíà ñîñòîÿëàñü åù¸ â 1890 ã., 
êîãäà Àáåãÿí îòêëèêíóëñÿ íà ïåðâûé ñòèõîòâîðíûé ñáîðíèê ïîýòà ñâîåé 
èçâåñòíîé ðåöåíçèåé. Èõ äðóæáà ñòàëà åù¸ ïðî÷íåå â ãîäû äåÿòåëüíîñòè 
Êàâêàçñêîãî îáùåñòâà àðìÿíñêèõ ïèñàòåëåé (1912-1921 ãã.). 

Ïîýò è åãî êðèòèê èìåëè íåêîòîðûå ðàçíîãëàñèÿ â âîïðîñàõ èñêóññòâà è 
ëèòåðàòóðû, îäíàêî ýòî íèêîãäà íå ïðåïÿòñòâîâàëî èõ ò¸ïëûì äðóæåñêèì 
îòíîøåíèÿì. Èçâåñòíûé ó÷¸íûé-àðìåíîâåä è Ïîýò âñåõ àðìÿí íà ïðîòÿæåíèè 
òðèäöàòè ëåò òåñíî ñîòðóäíè÷àëè, ïðîÿâëÿÿ áîëüøîå âçàèìíîå óâàæåíèå. 

Ëèòåðàòóðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ìàíóêà Àáåãÿíà è Îâàíåñà Òóìàíÿíà ÿâëÿåòñÿ 
îáðàçöîì äðóæåñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïèñàòåëåì è êðèòèêîì, ìåæäó 
äâóìÿ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìè àðìÿíñêîé êóëüòóðû. 

Summary 
Susanna Hovhannisyan 

FROM THE HISTORY OF LITERARY COLLABORATION 
OF MANUK ABEGHYAN AND HOVHANNES TUMANYAN 

Meeting of ManukAbeghyan and HovhannesTumanyan was held back in 
1890, when Abeghyan responded to the first book of poems of the poet with his 
famous review. Their friendship became even stronger in the years of the activ‐ 
ity of Caucasian Society of Armenian Writers (1912‐1921). 

The poet and critic had some disagreements in matters of art and literature, 
but it has never hindered their warm friendly relations. Famousscientist and the 
Poet of all Armenians for thirty years worked closely, showing great mutual 
respect. 

Literary collaboration of ManukAbeghyan and HovhannesTumanyan is an 
example of friendly relations between the writer and critic, between two promi‐ 

nent figures of the Armenian culture. 
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